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 ملخص البحث:
ة يف مدينة ماردين والقرى والبلدات احمليطة هبا منوذجا ملفتا للنظر من مجيع النواحي. حيث تعد اللهجة العربية احملكي      

يبدو أهنا انقطعت عن اللهجات العربية األخرى بسبب وعورة ادلوقع اجلغرايف الذي يبدو أنو قد أدى إىل عدم احتكاك 
ع تقريبا يف أقصى الشمال لدائرة انتشار اللغة ىذه اللهجة ابللهجات العربية األخرى وخاصة اللهجات البدوية، كما تق

العربية من انحية وذباور لغات أخرى كالسراينية والكردية والًتكية من انحية اثنية. وظلت ربت سيطرة اللغة الًتكية الرمسية 
للغة العربية وبوتَتة متزايدة منذ بداايت القرن العشرين وحىت يومنا ىذا ومل يكن ىناك أي احتكاك يذكر بينها وبُت ا

 الفصيحة يف زمن تزايد فيو أتثَت وسائل اإلعالم وادلدارس.  
وأما من انحية البنية اللغوية فتتميز اللهجة العربية احملكية يف ماردين ابلكثَت من ميزاهتا الصوتية والصرفية  

 o - ı - p للغة العربية مثل كاحتفاظها ابلثاء والذال والظاء والقاف رغم تعاملها مع أصوات غريبة على النظام الصويت
- g) "وكذلك احتفاظها ابألفعال اخلمسة مع غياب ادلثٌت حيث يقول أصحاب اللهجة "اتْكِلُت" للمخاطبة و"اتْكُلون )

و"ايْكُلون" للغائبُت. كما حيتفظون ابلضمَت ادلتصل للمتكلم يف الفعل ادلاضي كما ىو فيقولون "أَكْلُت" والضمَت ادلتصل 
 كقوذلم "أِحْبِكي"...   للمخاطبة

تشًتك اللهجة احملكية يف ماردين مع اللهجات العربية األخرى عامة ومع الفروع األخرى للهجة اجلزيرة الفراتية 
خاصة. إال أنو ميكن اعتبار عوامل عدم استخدام فعل "شاف" وعدم إضافة سابقة "ب" أو "عم" أمام الفعل ادلضارع يف 

 قد سبيزىا عن بقية اللهجات العربية. وسنحاول من خالل ىذا البحث رصد واقع اللهجة ىذه اللهجة من العوامل اليت
 العربية احملكية يف ادلنطقة من النواحي ادلذكورة.    

 ماردين، اللغة العربية، اللهجات العربية، ذلجة اجلزيرة الفراتية، اجلزيرة. الكلمات املفتاحية:
Abstract: 
      The Arabic dialect spoken in the city of Mardin and the villages and 

towns that follow a model is striking in all respects. As it seems that it was 

cut off from other Arabic dialects due to the rugged geographical location, 

which seems to have led to this dialect not being in contact with other 

Arabic dialects, especially Bedouin dialects, whose owners may migrate 

usually between different regions. And the juxtaposition of other languages 

such as Syriac, Kurdish and Turkish, on the other hand. It has also 

remained under the control of the official Turkish language and at an 

increasing rate since the beginning of the twentieth century until this day 

and there has been no significant contact between it and the classical 

Arabic language at a time when the influence of the media and schools that 

depended on the classical Arabic language increased in all Arab countries.  
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As for the linguistic structure, the Arabic dialect spoken in Mardin, which 

is classified within the Jazrawiyya dialect of Arabic, is distinguished by 

many of its phonetic and morphological features, such as retaining the (  -ثاء 

قاف -ظاء  -ذال  ) despite its interaction with other sounds alien to the sound 

system in the Arabic language (o - ı - p - g), as well as its keep of the five 

verbs (al-afal al-khamsa), where the they say (تاْكِلين)“takleen” (you eat), 

 yakloun” (they eat). They also keep the“ (ياْكلُون) ,takloun” (you eat)“(تاْكلُون)

conjugated pronoun of the first person singular in the past tense as it is, so 

they say ( ُأَكْلت) “akaltu” (I ate) and the conjugated pronoun of the third 

person singular, as they say (أِحْبِكي) "ahebkee" (I love you)...  

The dialect spoken in Mardin is in common with other Arabic dialects in 

general and with other branches of the Jarawiyya dialect in particular. 

However the factors of not using the verb (شاف)“shaf” (see) and not adding 

 b” in front of the present tense in this dialect can be considered as“ (ب)

factors that may distinguish it from the rest of the Arabic dialects. We will 

try through this research to monitor the situation of the Arabic dialect 

spoken in Mardin from the aforementioned aspects.  

Keywords: Mardin, Arabic Language, Arabic Dialects, the Jazrawiyya 

Dialect, Al-Djazīra.    

 املقدمة : –6
مستوايهتا. وأما اللهجات العربية إن اللغة العربية لغة منتشرة يف مناطق واسعة تتجاوز حدود الدول العربية جبميع 

فاللهجات العربية زبتلف من منطقة إىل أخرى وتتعدد وتتنوع حسب ادلناطق والقبائل واألوضاع السياسية واالجتماعية 
والثقافية واحلضارية لكل منطقة. ومن ىذه اللهجات اللهجة اجلزراوية أو ذلجة أىل اجلزيرة الفراتية اليت تشمل أجزاء من 

والعراق وتركيا واليت يقول ادلقدسي يف كتابو "أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم" عن اللغة ادلستخدمة فيها: "وأىل سوراي 
، ص 6٩٩6، املقدسي دمحم بن أمحد)اجلزيرة لغتهم حسنة أصح من لغة أىل الشام ألهنم عرب وأحسنها ادلوصلية "

6٤1). 
ماردين يف الشمال األقصى للمناطق اليت تنتشر فيها اللغة العربية  وأما فيما يتعلق دباردين فتقع مدينة أو منطقة

بلهجاهتا ادلتنوعة وادلختلفة. ويتكلم عرب ماردين وابإلضافة إىل سعرد وموش وبطمان الواقعة يف جنوب شرق وشرق تركيا 
بار منطقة ماردين . وىي اللهجة اجلزراوية. وميكن اعت(6١، ص 206٢، أجات ايشار)ذلجة تعرف بلهجة أىل اجلزيرة

حال دون أتثرىا جزيرة أو شبو جزيرة لغوية إذا صح التعبَت من انحية موقعها اجلغرايف الذي يشكل مرتفعا يبدو أنو قد 
بلهجات عربية أخرى وال سيما اللهجات البدوية اليت يتنقل أصحاهبا من منطقة إىل أخرى ويتفاعلون مع أىل ادلناطق اليت 
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يف اللغة أو اللهجة احملكية فيها بشكل عام. وكما يفيد "أجات" )فقد تتسع الرقعة اجلغرافية للمتكلمُت ينزلون فيها فيؤثرون 
ابللغة وتفصل بينهم اجلبال واألهنار ويقل االتصال بينهم فتأخذ اللغة يف التغيَت شيئا فشيئا ويسلك ادلتكلمون ابللغة 

. حيث نرى أن كل ىذه (6٤، ص أجات ايشار)دة(مسلكا سلتلفا عن غَتىم فيؤدي ذلك إىل حدوث ذلجة جدي
العوامل قد اجتمعت يف منطقة ماردين لتشكل بوتقة خاصة ابللهجة احملكية فيها. إال أن ىذا األمر مل مينع أتثرىا ابللغات 

نتشار ادلدارس ووسائل اجملاورة ذلا الكردية والسراينية والًتكية وىي اللغة الرمسية للبالد واليت ازداد أتثَتىا على اللهجة بعد ا
 اإلعالم اليت تعتمد على استخدام اللغة الًتكية دون غَتىا. 

وتتميز اللهجة العربية احملكية يف منطقة ماردين عن اللهجات العربية األخرى من نواح شىت منها األصوات 
  مكوانهتا.  وتصريف األفعال والعناصر البنيوية. كما تتفق اللهجة مع اللهجات العربية األخرى دبعظم

 اهلدف  – 2
إن اذلدف من ىذا البحث ىو زلاولة طرح الواقع اللغوي للهجة العربية احملكية يف منطقة ماردين من خالل 
مقارنتها ببعض اللهجات العربية من جهة وأتثرىا ابللغة الًتكية من جهة اثنية. فاللهجة العربية احملكية يف ماردين تعترب 

راءة والكتابة بلغتو األصلية بل يتعلم يف ادلدارس اللغة الًتكية كما يتابع وسائل إعالم ال تستخدم ذلجة رلتمع ال يتقن الق
اللغة العربية بل لغة أخرى وىي اللغة الًتكية، اللغة الرمسية للبالد. وىذا جيعل اللهجة جديرة ابلبحث خبصائصها اليت تنفرد 

 هبا.  
 طرح املشكلة -١

رصد الواقع اللغوي للهجة احملكية يف منطقة ماردين ومقارنتها ببعض اللهجات  إن ىذا البحث يتمحور حول
  وسيتناول البحث ادلشكلة من خالل طرح األسئلة التالية: العربية من انحية اخلصائص اليت تتميز هبا. 

ا أن تؤثر يف ما ىو الواقع اللغوي للهجة احملكية يف منطقة ماردين يف يومنا وما ىي العوامل اليت من شأهن -ٔ
 ىذا الواقع؟

ما ىي اخلصائص اليت تتميز هبا اللهجة احملكية يف منطقة ماردين وما ىي العناصر اليت سبيزىا عن بقية  -ٕ
 اللهجات العربية؟ 

 األصوات يف اللهجة احملكية يف منطقة ماردين -٤
ات اخلاصة ابللغة العربية وعدم يتميز النظام الصويت يف اللهجة احملكية يف ماردين ابحلفاظ على معظم األصو 

واليت يتغَت لفظها يف أغلب اللهجات العربية  (61٢، ص 206٢، شاير دمحم)إبداذلا. وىي الثاء والذال والظاء والقاف 
حيث يقولون "ثَور" بنطق الثاء و"ىذا" بنطق الذال و"عِظم" بنطق الظاء و"قاْل" بنطق القاف كما ينطق يف اللغة العربية 

وميكن إضافة اجليم كذلك إىل ىذه األصوات إذ يقول أصحاب اللهجة "مجل" و"جبل"... إخل. وكذلك الضاد  الفصيحة.
الذي يبدو أنو يتم إبدالو ظاء فيقولون "أرظ" و"ِعرض" و"أخضر"... إخل. وميكن رصد نفس الظاىرة يف منطقة جبل 
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كتور دمحم عقل عند حديثو عن قواعد اللهجة أو جبل الدروز الواقع جنبوب سوراي حيث يقول حيث يقول الد العرب 
عقل )"الشامية إن "ىناك... جبل العرب )الدروز( وذلجتو اجلبلية اليت تلفظ، تقريباً، كل احلروف من سلارجها الصحيحة

 .(2060، دمحم
 - ç - gوىناك أصوت أخرى غريبة على اللغة العربية واليت يتم استخدامها يف اللهجة احملكية يف ماردين وىي )

p كقوذلم "چاي" أي شاي و"زنِگُت" أي غٍت و "پرق" أي حديقة عامة... إال أن ىناك بعض االستثناءات اليت ال )
 رلال لطرحها ضمن ىذا البحث. 

وأما فيما يتعلق ابلصوائت فباإلضافة إىل الفتحة والكسرة والضمة ىناك أيضا صوائت غريبة على اللغة العربية 
( أي قطن. كما سبيل اللهجة العربية qıtınأي ىدف و"ِقِطن" ) (ğolكقوذلم "ُغول" ) (o - ıالفصيحة مثل الـ )

 كباقي اللهجات العربية وألسباب عدة.    (112، ص 2020، علي حسني)احملكية يف ماردين إىل الكسر
 شكل اإلمالة يف اللهجة العربية احملكية يف ماردين    - ٢

ة يف اللهجة وتتميز إبمالة ألف ادلد يف وسط الكلمة كقوذلم "كِتيب" بدال من كتاب ترد اإلمالة أبشكاذلا ادلختلف     
و"جِبيل" بدال من جبال و"مِجيل" بدال من مجال و"ِوحِيد" بدال من واحد و"ِميِشي" بدال من ماشي )ماٍش( و"ِقيِعد" بدال 

يف اللهجة الشامية، فيأيت دبثل شامي وىو: من قاِعد ورحَِية بدال من رائحة. ويشَت عقل إىل مثال يشبو ىذه احلالة 
"علمناىن الشِحيدة سبقوان ع ابب الدار" ويقول إن "اإلمالة يف كلمة )الشِحيدة( ألن أصلها ىو الشحادة أي أهنم أمالوا 

كما يكن رصد ظاىرة إمالة األلف يف ذلجة أىل حلب بشكل   (2060، عقل)األلف حبيث لفظوىا أقرب إىل الياء"... 
ث يقول عقل كذلك إن "أكثر ما تظهر اإلمالة يف ذلجة أىل حلب" مث ابحلالة السائدة يف ذلجة أىل ماردين.  حي مشابو

أييت أبمثل مثل كتاب )كِتيب(، وإمبارحة )إمِبَتحو(، وجامع )مجيع(، وجاجة )جيجي(، وانمي )نييم(، وشارب )شَتب(، 
 .(2060، عقل)وابرك )بَتك(، ويف الالذقية مييلون بعض اجلموع مثل: كالب )كليب(، مجال )مجيل(، وحبال )حبيل( 

وال نرى إمالة الياء يف عبارات من قبيل )لَيل وَذيل وَميل وَحيل وَخَت وبَيت وَدير وَغَت وَدين وَعُت وَبُت وَعيب 
وَكيف وَصيف وَسيف وَضيف وَحيف وقَيد وَصيد وَجيب وبَيض وزَيت وبَيع وَغيم وَخيط ولَيش وأَين عَليك وحَسُت واثَنُت 

َطَويُت نَويُت( حيث الصائت ادلزدوج رغم وجود بعض االستثناءات النادرة مثل عبارة "َشيح" اليت  وبَقيُت وسَويُت حطَّيتُ 
تتم إمالة الصائت ادلزدوج فيها فتكون "ِشيخ". وكذلك تتم إمالة عبارات من قبيل طرِيق وَدِقيق ومِليح وِإي )إِيو( ابإلضافة 

صاح. وجاء يف كتاب "األرومة السراينية يف اللهجة ادلاردينية" أن موقع إىل بِيع صيغة األمر من ابع وِصيح صيغة األمر من 
رْعوِان،  اإلمالة الكسرية يف ألِفات شلالة مثل: مْجِال، ْرجِال، ْساِلل، ْكاِلب، اِنس، كذاِ، حْننِا، ىّنِا، ىّواِ، ىيِّا، َىوذاِ، َىوكِا.

ألمثلة ىذه كما وردت يف الكتاب ادلذكور دون أي . وأوردان ا(٢0، د.ت، ص سعدي سعد اسحق)حْروِان، عْظمِان 
 تغيَت.   
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وأما إمالة ما قبل اتء التأنيث فغالبا أتيت بعد أصوات الًتقيق يف ذلجة أىل ماردين حيث يقولون "ورِدة" و"حلِمة" 
 و"ِوحِدة" و"مخِسة" و"ِميِّة" و"ِشَويِّة" و"لَيِلة" و"َرمِحة" و"مَسِنة"... إخل. 

( الالتينية على عكس أغلب oالفتحة قبل الواو يف الصائت املزدوج إىل الضمة أو )عدم إبدال  - 1
 اللهجات العربية

( الالتينية إذا جاءت فتحة تليها واو ساكنة يف الكلمة يف أغلب oيتم إبدال الصائت ادلزدوج إىل الضمة أو )
ى، حيث يتم إبدال يَوم "يُوم" ونَوم "نُوم" وثَور اللهجات العربية كاللهجة القاىرية واللهجة الشامية وذلجات عربية أخر 

"ثُور" وَدور "ُدور"... إخل. إال أن ىذه العبارات تبقى كما ىي يف ذلجة أىل ماردين؛ فيتم لفظها على ىذا النحو: "يَوم" 
بارات التالية إىل و"نَوم" و"ثَور" و"َدور"... إخل، ابستثناء عبارات مثل "ُفوق" و"ُصوب" و"ُموَضع"... وميكن إضافة الع

قائمة العبارات اليت ال يتغَت فيها الصائت ادلزدوج ويبقى كما ىو يف اللغة العربية الفصيحة أو كما جيب أن يكون يف ىذه 
اللهجة ووفق ىذه القاعدة اليت ذكرانىا وىي: َموت وَصوت وَجوز وَحوش وَقول وَخوخ وَحول وثَوب وَىون وَىوذ وَتوبِة 

وَروبِة وَشوبِة وكذلك ىو احلال فيما يتعلق أبشَون )أَشن( اليت ميكن تفسَتىا أبهنا تشبو عبارة "ِاشُلون" يف وبَوِسة ونَوبِة 
ذلجات أخرى حيث نرى أن عبارة َلون قد مت اختصارىا إال أهنا احتفظت بشكلها ما ميكن رصده يف الفتحة اليت وردت 

 بعد الواو فكانت النتيجة "َون". 
 إلضايفظاهرة املد ا - ٢

ادلد ظاىرة تتميز هبا اللغة العربية بشكل عام وىو من العوامل اليت سبنح اللغة العربية مجاذلا وتناغمها وانسجامها 
الصويت. ويعترب ادلد كذلك من العوامل األساسية اليت تعتمد عليها اللهجات العربية ادلختلفة يف نظامها الصويت وال تستغٍت 

جات العربية قد أتت حباالت مد إضافية إن صح التعبَت حيث سهَّل ىذا ادلد النطق والكالم. عنو بل ميكن القول إن الله
ونرى أن اللهجة احملكية يف ماردين قد اتفقت مع اللهجات العربية األخرى يف ىذا اجملال. فكان ىناك مد إضايف يف صيغة 

جيب" صيغة أمر من "جاب" أي )ت" و"ِجيب" األمر للفعل األجوف كقوذلم "ُقوم" و"ُصوم" و"ُكون" و"ُقول" و"ُفو 
... إخل. وىناك حالة مشاهبة يف الضمَت ادلتصل للمخاطب كقوذلم "قلُتوُلو" أي قلت لو و"أريُتو؟" أي ىل رأيتو؟. (جاء بـ

ث وكذلك االسم ادلنقوص الذي ربذف الياء يف آخره إذا جاء نكرة مرفوًعا أو رلرورًا مثل ىذا راٍع وسلمت على راٍع حي
يقولون "راعي" أي راٍع و"ِويدي" أي واٍد... إخل. وميكن إضافة عبارة "ِشي" أي شيء و"إنيِت" أي أنِت و"ِميِّة" أي مئة 

 إىل ىذه القائمة. 
 األفعال يف اللهجة   - ٨

استخدام الفعل يف اللهجة العربية احملكية يف منطقة ماردين لو بعض اخلصوصيات اليت سبيزه عن استخدام 
 ال يف اللهجات العربية األخرى. وأىم ىذه اخلصوصيات ميكن تلخيصها على النحو التايل: األفع
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عدم إضافة سابقة "ب" أو "عم" أو "عم ب" أمام حروف ادلضارعة يف الفعل ادلضارع كما ىو مألوف يف  -أوال      
" و"ىوِّ ينام" و"ىيِّ تِنَزل" و"حِنِن نِلَعب" أغلب اللهجات العربية، كقوذلم "أان َأْكِتب" و"إنَت ِتشَرب" و"إنيت اتْكِلُت

 و"إنِِت ِتْشِتْغُلون" و"ِىنِّ يِْقَعُدون". 
إضافة ِكت أو كل أمام الفعل ادلاضي كقوذلم "ِكل )ِكت( َكَتب". حيث يُعتقد أن "ِكت أو كل" ىي قد  -اثنيا       

 نفس ادلعٌت تقريبا.  التحقيقية إذ تعمل نفس العمل الذي تعملو قد التحقيقية وتدل على
 اثلثا ـ جواز عدم تصريف كان مع األفعال حيث يقولون "كان نِْقَعد" أو "ِكنَّا نِْقَعد"... إخل. 

استخدام حرف "ت" للحصول على زمن ادلستقبل وعدم استخدام حروف من قبيل "رح" أو "ح" أو  -ربعا 
ذه اللهجة "اَتِكل" أي سآكل و"َتشَرب" أي "ىـ" ادلستخدمة يف أغلب اللهجات العربية حيث يقول أصحاب ى

 سأشرب... إخل. 
عدم استخدام بعض األفعال كفعل "شاف" على عكس الكثَت من اللهجات العربية واستخدام  -خامسا 

 . (6٢6، ص 206٢، شاير دمحم)"أرى" أي رأى و"طلع" وتفرَّج بدل ذلك 
، ص شاير)استخدام األفعال كقوذلم "قام سوالو تلفون" سادسا ـ وقوع اللهجة ربت أتثَت اللغة الًتكية يف رلال 

 أي بٌت لنفسو بيتا كبَتا. (6٢6، ص شاير)سوالو بيت اِكبَت أي ابدر إىل االتصال بو أو اتصل بو ىاتفيا و  (662
، ص شاير)استخدام أفعال من األفعال اخلمسة كقوذلم "إنيت تِلَعِبُت" و"إنِِت تِلَعُبون" و"ِىنِّ يِلَعُبون"  -سابعا 

6٢6). 
 .(61٩، ص شاير)استخدام الضمَت ادلتصل للمتكلم يف الفعل ادلاضي كقوذلم "أَكْلُت" و"ِشرِْبُت"  -اثمنا 

 تركيب اجلمل  - ٩
إن أىم ما تتميز بو اللهجة احملكية يف ماردين من انحية تركيب اجلملة ىو إضافة الضمَت يف هناية الكالم. ويبدو 

يف هناية الكالم.  (dır - dirأتثَت اللغتُت الًتكية والكردية حيث تضيف اللغة الًتكية الحقة )أن ىذا مل يكن إال ربت 
، ص شاير)وىذا يفيد ادلبتدأ واخلرب يف اللغة العربية الفصيحة. فإذا قلنا وبتعبَت أصحاب ىذه اللهجة "علي يف الَبيت وِه" 

حقة "وِه" اليت أضفناىا إىل عبارة "علي يف البيت" فهي ليست فقد قلنا : "علي يف البيت". وإذا أردان أن نشرح ال (62٨
إال الضمَت)ىو( حيث يتم استخدام كل الضمائر يف اللهجة هبذا الشكل. وميكن أن نفهم ذلك بشكل أوضح إذا أوردان 

بيت" ألن يف ىذه نفس اجلملة بشكل آخر وبصيغة ادلتكلم فنقول: "أان يف الَبيت أان" حيث ال ميكننا أن نقول: "أان يف ال
 احلالة سيكون الكالم انقصا وحيتاج إىل عبارة أو عبارات أخرى ليكتمل. وإذا أردان ادلاضي فنقول: "علي يف الَبيت كان". 
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 اخلامتة - ٩
إن اللهجة العربية احملكية يف منطقة ماردين الًتكية تشكل نقطة من النقاط األمامية يف الشمال األقصى للرقعة 

اليت تنتشر فيها اللغة العربية وذلجاهتا. وتعترب ادلنطقة منطقة منقطعة لغواي حيث تقع ربت أتثَت اللغة الًتكية وىي اجلغرافية 
اللغة الرمسية يف البالد وىي زلاطة ابللغة الكردية ومنقطعة عن اللغة العربية وذلجاهتا حبكم موقعها اجلغرايف رغم ارتباطها برا 

نها وبُت ادلنطقة العربية وكانت يف حالة تفاعل مع اللغة الًتكية والكردية والسراينية عرب التاريخ حيث ال حيول هنر أو حبر بي
 أكثر من تفاعلها مع اللغة العربية وذلجاهتا ألسباب اجتماعية وسياسية وجغرافية. 

وأبفعاذلا  تتميز اللهجة احملكية يف ادلنطقة ببعض خصائصها عن اللهجات العربية األخرى بنظامها الصويت
 وببنيتها اللغوية إال أهنا تتطابق مع اللهجات العربية األخرى يف الكثَت من اجملاالت. 

مل يتثن لنا ادلقارنة بُت اللهجة العربية ادلستخدمة يف ماردين ونظَتاهتا يف ادلوصل ومشال شرق سوراي أي اجلزيرة 
ة الفراتية لعدم توفر ادلعلومات الكافية لدينا عن الواقع اللغوي ذلذه الفراتية اليت تشكل فروع اللهجة اجلزراوية أو ذلجة اجلزير 

ادلناطق. فلو تثٌت ذلك لتمكنا من رصد مكانة ذلجة ماردين ضمن إطار الواقع اللغوي للجزيرة الفراتية ما عدى أتثر 
لعربية أو ذلجاهتا ألسباب سياسية اللهجة ابللغة الًتكية وتفاعلها مع اللغة الًتكية والكردية والسراينية بدال من اللغة ا

واجتماعية وثقافية وحضارية وجغرافية على وجو اخلصوص وال سيما عدم تلقي أصحاب اللهجة أي تعليم يذكر ابللغة 
العربية ما حيول دون تواصلهم مع اللغة العربية الفصيحة إىل حد كبَت وعدم متابعتهم لوسائل اإلعالم العربية. كما أن 

ايف الذي يبدو أنو فصل ذلجة أىل ماردين عن اللهجات العربية األخرى كان دبثابة عامل ساعد اللهجة على العامل اجلغر 
االحتفاظ بطابعها األصلي وعدم تغيَت األصوات العربية فيها خاصة ألهنا مل تتأثر ابللهجات العربية اليت غَتت ما غَتت 

 من مكوانهتا.    
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